
CASA & SAÚDE ÚNICA

DO BARBEIRO, À CASA E AO AMBIENTE URBANO E RURAL

1.A doença de Chagas se pega em casa? 

2. Quais os riscos do lado de fora das casas?

3.Cuidados na casa e no peridomicílio: como evitar barbeiros? 

4.Existe casa “a prova de barbeiros”?

5.Diferentes Brasis, diferentes casas, diferentes barbeiros, o 

mesmo risco, a mesma doença
6. Biodiversid´Arte: a 

biodiversidade e os riscos 

para doença de Chagas. 

7.Caça aos barbeiros e 

descoberta dos PIT da 

região

8. Casa interativa 

Virginia Schall



CASA & SAÚDE ÚNICA



REFÚGIOS DOS BARBEIROS

Situação 1

Situação 2

Situação 3

Situação 4

Situação 5

Situação 6



BIODIVERSID´ARTE

IMAGENS: 
Mamíferos do 
Brasil: Uma visão 
artística, Tomas 
Sigrist;  2012.

➢ ORDEM XENARTHRA

Dasypus spp
Tatu

Os principais mamíferos 

reservatórios de 
Trypanosoma cruzi na 

natureza são gambás, 

tatus, saguis e roedores.  

➢ ORDEM 

DIDELPHIMORPHI

A 

Didelphis
albiventris
Gambá-de-orelha-
branca

Didelphis aurita
Gambá-de-orelha-preta

➢ ORDEM RODENTIA 

Akodon spp
Rato-do-

mato

Os mamíferos silvestres 
podem hospedar diversos 

parasitas, inclusive o 
Trypanosoma cruzi, 

causador da doença de 
Chagas.  

Você  me  conhece?O termo BIODIVERSIDADE significa 

a variedade de formas de vida, desde 

microrganismos como parasitas, até as 

plantas e os animais, incluindo a espécie 

humana.

Essa variedade de seres vivos não 

deve ser visualizada separadamente, 

mas sim em seu conjunto, vivendo em 

seus ambientes naturais e se 

relacionando uns com os outros – é o 

que forma um ecossistema.

Exemplos de animais mamíferos silvestres que 
fazem parte da biodiversidade da região de 

Minas Gerais.

Preservar a 

BIODIVERSIDADE é 

fundamental para a 

SAÚDE de TODOS: do 

meio ambiente, dos 

animais e da SUA! 

O que fazer ao encontrar um animal silvestre fora do seu ambiente natural ou ferido?

▪ Central de Atendimento IBAMA - Linha Verde 0800-618080  / www.ibama.gov.br

▪ CETAS MG Belo Horizonte (31) 3555-6179 / Juiz de Fora (32) 3215-7662 /Montes Claros (38) 3223-9669 

▪ Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais (31) 3915-7716

➢ ORDEM CARNIVORA

Leopardus
pardalis
Jaguatirica

Pseudalopex vetulus
Raposa-do-campoGalictis

vittata
Furão

➢ ORDEM PRIMATES  
Cebus

apella

Macaco

-prego

Calithrix
penicillata
Sagui-do-
cerrado

Leontopithecus
chrysomelas

Mico-leão-de-
cara-dourada

Você sabia que 
as primeiras 
experiências 

de Carlos 
Chagas 

relacionadas a 
doença de 

Chagas foram 
com o Calithrix
penicillata, em 
Minas Gerais?


